
                                                                
           TEL : +82-31-427-4677 FAX : +82-31-427-4678 

                                                      Email : info@rapigen-inc.com www.rapigen-inc.com 

 

 I-H073A-E00(2020.04.03) 

BIOCREDIT  

COVID-19 Ag 
 

 

Jednostopniowy, szybki test do wykrywania antygenów koronawirusa 
SARS-CoV-2  

 
 

█ Wprowadzenie  
Nowy koronawirus 2019 (2019-nCoV) to koronawirus zbudowany z pojedynczej nici 

kwasu rybonukleinowego. Koronawirus 2019 (COVID-19) powoduje objawy chorób 
układu oddechowego wywoływane przez wirusa 2019-nCoV. 2019-nCoV zalicza się 
do grupy beta-koronawirusów, do której należą również wirus wywołujący ciężki ostry 

zespół oddechowy (SARS-CoV, 2003) oraz wirus wywołujący bliskowschodni zespół 
oddechowy (MERS-CoV, 2012). Koronawirus, 2019-nCoV zbudowany jest z czterech 
białek - kolca (S), płaszcza (E), błony (M), i nukleokapsydu (N). 

Typowe objawy zakażenia obejmują objawy ze strony układu oddechowego, 
gorączkę, kaszel, płytki oddech i problemy z oddychaniem. W cięższych przypadkach, 

infekcja może wywoływać zapalenie płuc, ciężki/ostry zespół oddechowy, 
niewydolność nerek, a nawet śmierć. 

Standardowe zalecenia w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia obejmują: regularne 
mycie rąk, zakrywanie ust i nosa w trakcie kaszlu i kichania, dokładne gotowanie 

mięsa i jajek. Należy unikać kontaktu z osobami z objawami chorób układu 
oddechowego, takich jak kaszel i kichanie.  

   [Zasada przeprowadzania testu] 
BIOCREDIT COVID-19 Ag to test immunochromatograficzny bocznego przepływu, 

który stosuje system dwukolorowych znaczników. Test zawiera podkładkę z 
koniungatem, zawierającym złoto koloidalne i pasek membrany wstępnie powleczony 
przeciwciałami charakterystycznymi dla antygenu SARS-CoV-2 na liniach testowych 
(T). W przypadku obecności antygenu SARS-CoV-2 w próbce, pojawi się wyraźny 
czarny pasek na liniach testowych (T) w trakcie tworzenia się kompleksu przeciwciał 

antygenowych podczas wiązania z koniungatem zawierającym złoto koloidalne. Linia 
kontrolna (C) służy do kontroli proceduralnej i powinna pojawić się zawsze, jeżeli test 
został wykonany prawidłowo. 

[Przeznaczenie] 

Do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 z próbki wymazu z 

nosogardzieli. 

 

█ Elementy zestawu  
- Każdy przyrząd testowy jest szczelnie zamknięty w torebce foliowej ze środkiem 

suszącym 

- Próbówka z rozcieńczalnikiem próbki 

- Kapturek z filtrem  

- Sterylna wymazówka do pobierania próbki z nosogardzieli  

- Instrukcja obsługi  

 

█ Pobierania i przechowywanie próbek  
1. Z próbkami należy obchodzić się ostrożnie, jak z czynnikiem zakaźnym, a pobierać 

je powinien przeszkolony personel. 

2. Z uwagi na to, że nieprawidłowe pobranie próbki ma znaczący wpływ na wyniki 
testu, należy ostrożnie obchodzić się z próbką. 

3. Dokładniejsze wyniki można uzyskać w przypadku pobrania próbek z kilku części. 

4. Próbkę należy zbadać jak najszybciej po jej pobraniu. W przypadku konieczności 
przechowywania próbki, próbkę wymazu należy przechowywać w temperaturze od 
ok. 2 do 8℃  przez maksymalnie 12 godzin lub w temperaturze -20℃  lub mniej przez 
maksymalnie 24 godziny. 

[Pobieranie próbki za pomocą wymazu z nosogardzieli] 

Aby pobrać próbkę za pomocą wymazu z nosogardzieli, delikatnie włożyć 
wymazówkę do jamy nosowej do momentu wyczucia oporu na poziomie małżowiny 
nosowej. Delikatnie obrócić i wyjąć wymazówkę. Upewnić się, że końcówka 
wymazówki jest wilgotna. 

 

█ Procedura testowania  
[PRZYGOTOWANIE] 
1.Wyrównać temperaturę elementów zestawu i próbki do temperatury pokojowej 

przed przystąpieniem do testowania. 

2.Torebkę foliową rozerwać dopiero w momencie gotowości do przeprowadzenia 
testu. 

[TESTOWANIE] 
1. Zdjąć aluminiową plombę z próbówki z rozcieńczalnikiem próbki. Zanurzyć 

wymazówkę z wymazem z nosogardzieli w rozcieńczalniku próbki i zakręcić 

wymazówką 5~10 razy, dociskając końcówkę do dna i boków próbówki. 

2. Wyjąć wymazówkę jednocześnie przytrzymując ją delikatnie palcami i ściskając. 
Zutylizować w biologicznie bezpieczny sposób. 

3. Dokładnie zamknąć próbówkę do rozcieńczania próbki kapturkiem z filtrem. 

4. Wyjąć przyrząd z torebki foliowej i umieścić go na płaskiej i suchej powierzchni. 

5. Odwrócić próbówkę do rozcieńczania próbek i delikatnie ścisnąć, aby wycisnąć 

od 3 do 4 kropli (90~150㎕) do okienka testowego (S) przyrządu . 

* Prosimy upewnić się, że do testowania stosuje się odpowiednią ilość próbki 
i rozcieńczalnika próbki. Zbyt duża lub zbyt mała ilość próbki i/lub 
rozcieńczalnika do próbki może doprowadzić do wypaczenia wyników. 

6. Odczytać wyniki po ok 5~8 minutach. 

Nie interpretować wyników po upływie 8 minut. 

 

█ Interpretacja wyników  
[Wynik ujemny] 
Obecność tylko jednego czerwonego paska i linii kontrolnej (C) w okienku 

wyników wskazuje na wynik ujemny. 

[Wynik dodatni] 
Pojawiają się dwa paski; jedna czerwona linia kontrolna (C) i jedna czarna linia testowa 

(T). 

[Test nieważny] 
W przypadku, gdy nie pojawi się linia kontrolna w okienku wyników, wynik jest 
uważany za nieważny. Być może procedura testowania nie była prawidłowo 

zastosowana lub jakość testu mogła ulec pogorszeniu. Zaleca się ponowne 
przetestowanie próbki. 

Uwaga: Intensywność barwy lub szerokość linii nie mają żadnego znaczenia dla 

wyników testu. 

█ Charakterystyka parametrów użytkowych  
Test BIOCREDIT COVID-19 Ag został oceniany za pomocą paneli próbek metodą 

PCR. Wyniki zostały podsumowane w poniższej tabeli: 

1. Czułość i swoistość: 
 PCR 

(po wystąpieniu 
objawów) 

 
Razem 

 
Czułość  

 
Swoistość  

Dodatni  Ujemny  

BIOCREDIT 
COVID-19 Ag 

  Dodatni  23 1 24  

92,0% 

 

98,0% Ujemny 2 49 51 

Razem 25 50 75 

2. Dokładność 

Do określenia dokładności w trakcie przebiegu i pomiędzy przebiegami użyto 
trzech powtórzeń dla trzech partii przy użyciu następującego panelu próbek: 
ujemnych, niskich dodatnich, średnich dodatnich i wysokich dodatnich. 
Wszystkie próbki są prawidłowo identyfikowane przez 100% czasu. 

3. Reaktywność krzyżowa 
BIOCREDIT COVID-19 Ag został przetestowany przez 20 potencjalnie krzyżowo 
reagujących mikroorganizmów i wirusów. Wyniki wykazały, że BIOCREDIT 
COVID-19 Ag nie wykazuje reaktywności krzyżowej z mikroorganizmami i 
wirusami, za wyjątkiem bardzo słabej reaktywności krzyżowej z koronawirusem 

SARS. 

4. Interferencje  
BIOCREDIT COVID-19 Ag został przetestowany przez 14 potencjalnie 
zakłócających substancji endogennych lub egzogennych. Wyniki wykazały, że 
BIOCREDIT COVID-19 Ag nie wchodzi w interferencje z substancjami 
endogennymi lub egzogennymi, poza bardzo słabymi interferencjami z 

substancjami HAMA Typ I. 

█ Ograniczenia  
1. Wynik ujemny może wystąpić w przypadku, gdy ilość koronawirusa obecna w 

próbce jest poniżej poziomu wykrywalności testu, lub przeciwciała, które są 
wykrywane nie są obecne na etapie choroby, na którym pobierania jest próbka. 

2. Ujemny wynik testu nie może wykluczyć niedawnego zarażenia. 

█ Środki ostrożności  
1. Wyłącznie do użytku diagnostycznego in vitro. 

2. Przyrząd testowy jest wrażliwy na wilgoć jak również gorąco. Test należy 

wykonać natychmiast po wyjęciu przyrządu testowego z torebki foliowej. 

3. Nie używać zestawu testowego w przypadku, gdy torebka jest uszkodzona lub 

plomba jest zerwana. 

4. Wszystkie próbki, zestaw reakcyjny i potencjalnie skażone materiały należy 
odkażać i utylizować tak, jakby były odpadami skażonymi w pojemnikach na 
odpady skażone biologicznie. 

5. W trakcie pracy z próbkami należy nosić odzież, rękawice i okulary ochronne. 
Wymyć ręce po wykonaniu czynności. 

6. Wielokrotne zamrażanie-odmrażanie próbki może doprowadzić do uzyskiwania 
fałszywych dodatnich lub fałszywych ujemnych wyników testów. 

7. Pozbyć się odpadów stałych poprzez czyszczenie w autoklawie w temp. 121 0C przez 

1 godzinę. 

8. Rozcieńczalnik próbki zawiera mniej niż 0,1% azydka sodu. W przypadku 
kontaktu ze skórą lub okiem, przemyć narażone miejsce dokładnie bieżącą wodą 

a w razie konieczności zasięgnąć porady medycznej. 

9. Wszystkie próbki, przyrząd testowy i potencjalnie skażone materiały należy 
odkażać i utylizować tak, jakby były odpadami skażonymi w pojemnikach na 
odpady skażone biologicznie zapewniających bezpieczeństwo biologiczne. 

10. Nie stosować po upływie daty przydatności do użytku. 

11. Nie używać ponownie. 

12. Nie zamieniać ani nie mieszać odczynników różnych partii. 

13. W przypadku uzyskania niejednoznacznych wyników, konieczne jest 
przeprowadzenie innych dostępnych testów klinicznych. Podobnie jak w 
przypadku wszystkich testów diagnostycznych, decyzja dotycząca leczenia 
klinicznego nie powinna być podejmowana w oparciu o wyniki tego testu, ale 
powinna być podejmowana przez lekarza po przeanalizowaniu wszystkich 
danych klinicznych i laboratoryjnych. 

█ Opakowanie  
Zob. zewnętrzne opakowanie  

█ Przechowywanie i termin przydatności do użytku  

Przechowywać w temperaturze od 1 do 40 0C. Termin przydatności do użytku wynosi 12 miesięcy 

od daty produkcji. 
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■ Pobieranie próbek  
 

 
 
 
 
 
 
 

■ Procedura 
testowania  

Wymaz z nosogardzieli  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Włożyć wymazówkę z 

próbką i zakręcić 

wymazówką 5 do 10 

razy. 

 
Wyjąć wymazówkę, 

delikatnie ściskając 

końcówkę wymazówki. 

 
Dokładnie zamknąć 

próbówkę z 

rozcieńczalnikiem próbki 

za pomocą kapturka z 

filtrem. 

 
          Odwrócić próbówkę do  

rozcieńczania próbek i 
delikatnie ścisnąć, aby 
wycisnąć od 3 do 4 kropli  
(90~150㎕) do okienka 
testowego przyrządu. 

 
Odczytać wyniki w 

ciągu 5 do 8 minut. 

 

 

 
■ Interpretacja wyników 

 

Ujemny  
Dodatni  

Nieważny  
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Jedna czerwona linia “C” w 
okienku wyników. 

 
 
 
 
 
 

Dwa paski; czarna linia testowa 

“T” I czerwona linia kontrolna „C” w 

okienku wyników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brak linii „C” w okienku wyników. 

Zaleca się ponowne przetestowanie 

próbki. 
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